Warszawa, 27.11.2006
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW z dn. 15 listopada 2006
1. Prodziekan, prof.. dr hab. Janusz Kudła przedstawił laureatów Nagrody im. A. Semkowa
za r.a. 2004/5. Przyznano 2 nagrody II stopnia: mgr. Sylwii Grudkowskiej i mgr. Marii
Dąbrowskiej.
2. Dziekan przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW i informacje Dziekana (w
zał.).
3. Prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński przedstawił wniosek Komisji, którą kieruje, o
dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr. Władysława Świtalskiego. Recenzenci
ocenili jego dorobek jako odpowiadający warunkom ustawy, w związku z czym komisja
zarekomendowała o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego. W głosowaniu Rada
Wydziału przyjęła wniosek komisji (głosowały 22 osoby, 20 osób było za, 0 przeciw, 2
wstrzymały się, 0 głosów było nieważnych).
4. Prodziekan WNE UW, dr hab. Wojciech Otto przedstawił wyniki konkursu na najlepszy
referat wygłoszony na Warsaw Economic Meeting. Jedną z dwóch osób wyróżnionych
został mgr Michał Hulej. Następnie prof. dr hab. Jan Jakub Michałek przedstawił wniosek
o nadanie mgr. Hulejowi tytułu doktora nauk ekonomicznych. Rada Wydziału przyjęła
wniosek w głosowaniu (głosowały 22 osoby, 21 było za, 0 przeciw, 1 wstrzymała się od
głosu, 0 głosów było nieważnych).
5. Prof. dr hab. Zbigniew Hockuba przedstawił wniosek o powołanie Komisji i recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Hardta. Na recenzentów zostali zaproponowani prof.
dr hab. Jacek Kochanowicz (WNE UW/CEU) (przyjęty jednogłośnie przy 22 oddanych
głosach) oraz prof. dr hab. Andrzej Wojtyna (AE w Krakowie) (przyjęty jednogłośnie
przy 22 oddanych głosach).
6. Prof. dr hab. Jerzy Wilkin przedstawił wniosek o powołanie Komisji, egzaminatora i
recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Pyrkosza. egzaminatorem z ekonomii
będzie prof. Zbigniew Hockuba. Na recenzentów zostali zaproponowani prof. dr hab.
Aleksander Łukaszewicz (WNE UW) (przyjęty jednogłośnie przy 22 oddanych głosach)
oraz prof. dr hab. Franciszek Tomczak (SGH) (przyjęty jednogłośnie przy 22 oddanych
głosach).
7. Dziekan przedstawił wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr. Roberta Ślepaczuka w
Katedrze Bankowości i Finansów. W głosowaniu Rada przyjęła go jednogłośnie przy 38
głosach.
8. Dziekan przedstawił kandydaturę prof. dr hab. Mirosławy Lasek do Rady Bibliotecznej
UW. Kandydatura ta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdzona przez
Radę Wydziału.
9. Dziekan przedstawił wniosek o zatrudnienie dr. Michała Huleja na pół etatu w Katedrze
Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego. Wniosek został przyjęty przez Radę
Wydziału (głosowało 37 osób, 36 było za, 0 wstrzymało się, 1 była przeciw, 0 głosów
było nieważnych).
10. Dziekan przedstawił propozycje kandydatów do Nagród Rektora UW. Jako kandydata do
nagrody I st. zaproponował dr. Macieja Sobolewskiego, jako kandydatów do nagrody II
st. dr. Jacka Liwińskiego oraz doktorów hab. Wojciecha Otto, Janusza Kudłę i Ryszarda
Kokoszczyńskiego. Kandydatury zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę (w

głosowaniu poparte jednogłośnie).
11. Prodziekan, dr hab. Janusz Kudła przedstawił do zaakceptowania Radzie Wydziału
dokument Nowe Zasady Studiowania. Uwagi do niego zgłosili prof. dr hab Urszula
Sztandar-Sztanderska, mgr Paweł Strawiński i prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz.
Prof. Sztanderska zwróciła uwagę na niezgodności z regulaminem UW oraz wskazała na
wątpliwości odnośnie konstrukcji niektórych punktów regulaminu (problem
indywidualnej akceptacji dziekana dla każdego, kto nie jest studentem, a chce uczęszczać
na zajęcia na WNE UW; zbędność regulacji dotyczących procesu studiowania – od tego
są inne regulacje; kwestia sposobu weryfikacji zwolnień lekarskich; sensowność
ujednolicania egzaminów różnych wykładowców). Mgr Strawiński zgłosił wątpliwości
dotyczące przebiegu studiów i procedur rekrutacyjnych (odnosiły się kwestii zmienianej
specjalności, zaliczenia roku po pobycie na stypendium ERASMUS, zasad uznawania
matury jako kryterium selekcyjnego na studia II stopnia). Prof. Łukaszewicz
zaproponował, żeby przełożyć dyskusję na następną radę. Prodziekan Kudła próbował
rozstrzygnąć wątpliwości, a następnie Dziekan podjął decyzję o powrocie do tego punktu
na koniec Rady.
12. Prodziekan, dr hab. Janusz Kudła przedstawił zmiany w zasadach pobierania opłat za
studia. Zmiany zostały zaakceptowane jednogłośnie.
13. W sprawach różnych Dziekan podał terminy dwóch dodatkowych Rad Wydziału, na
których mają się odbyć kolokwia habilitacyjne dr. Andrzeja Cieślika oraz dr. Władysława
Świtalskiego. Prof. dr hab. Jerzy Kleer zaproponował, żeby takie Rady Wydziału zawsze
miały tylko jeden punkt – kolokwium habilitacyjne.
Dziekan podał pod głosowanie wnioski o zwolnienie prof. prof. Kleera i Wilkina z 50%
pensum w związku z ich pracami w Centralnej Komisji d/s Stopni i Tytułów. Został on
przyjęty przez Radę przy jednym głosie wstrzymującym.
Dziekan wystąpił również z wnioskiem o zwolnienie z 50% pensum dr Małgorzaty
Kulowej, w związku z jej pracą przy promocji Wydziału. Wniosek został przyjęty w
głosowaniu jawnym.
Prodziekan, dr hab. Janusz Kudła przedstawił propozycje przyznania 9 dyplomów z
wyróżnieniem: 6 magisterskich i 3 licencjackich. Propozycja została w głosowaniu
jawnym przyjęta jednogłośnie przez Radę Wydziału.
21. Na zakończenie Rady Wydziału powrócono do głosowania nad poprawionymi przez
Prodziekana Kudłę nowymi zasadami studiowania. Prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński
zaproponował, żeby na razie przyjąć je z naniesionymi poprawkami, a na Radzie
Wydziału 20 grudnia ewentualnie powrócić do dyskusji nad nimi. Zasady przyjęto w
głosowaniu jawnym przy jednym głosie przeciw i 5 wstrzymujących.
22. Prodziekan Kudła w uzupełnieniu spraw różnych poinformował, że UW przyjął zasadę,
że nie można różnicować sposobu oceniania osób z wydziału i spoza wydziału
uczestniczących w takich samych zajęciach.
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